
Passion for People is een jonge onderne-
ming die in 2013 is opgericht door Wanda
Dijkhorst. "Ik kom oorspronkelijk uit de
bank- en verzekeringswereld en het pro-
ject- en verandermanagement", vertelt
Wanda. "Maar ik wilde eigenlijk al heel
lang iets met schuldhulpverlening, ook al
wist ik niet precies wat. Via vrijwilligersor-
ganisatie Schulphulpmaatje hoorde ik van
beschermingsbewindvoering. Dit is een
door de kantonrechter toegewezen financi-
ële maatregel voor mensen die (tijdelijk)
niet in staat zijn om zelf hun financiën op
een verantwoorde manier te regelen. Dit is
wat ik wil, dacht ik. Financiële zorgverle-
ning bieden, maar dan wel op een heel be-
trokken en persoonlijke manier. Zo is
Passion for People ontstaan."  

Iedereen
Voor wie is Beschermingsbewind eigenlijk
bedoeld? "Dat kan in feite voor iedereen
zijn, ongeacht iemands inkomen of achter-
grond", vervolgt Nanna Razenberg. Zij is
als budgetcoach bij Passion for People be-
trokken. "Van een alleenstaande moeder
die door een scheiding in de bijstand is ge-
raakt, tot iemand die zijn huur niet betaalt
en uit zijn woning gezet dreigt te worden.
De meeste van onze cliënten zijn mensen
met problematische schulden. Soms is er
ook meer aan de hand, zoals een (gok)ver-
slaving of psychiatrische problemen. Daar-
voor verwijzen wij overigens altijd door
naar hulpverleners met kennis op die ter-
reinen. Wij richten ons echt alleen op de fi-
nanciële zorgverlening." 

Opluchting
"Allereerst brengen we iemands inkom-
sten, uitgaven en schulden in kaart", legt
Wanda uit. 
"Dan maken we samen met de cliënt een
plan van aanpak hoe we dit alles beter in
balans kunnen krijgen en houden. De cliënt
ondertekent dit ook. Het vormt de basis
voor het vervolgtraject. Als het noodzake-
lijk is en de cliënt dit ook zelf wil, vragen
we vervolgens beschermingsbewind aan
bij de kantonrechter. Daarna zijn wij finan-
cieel verantwoordelijk. Zo'n gang naar de
kantonrechter vinden de meeste mensen
vaak heel spannend. Daarom gaan we al-
tijd mee. Als mensen (tijdelijk) verlost zijn
van hun financiële verantwoordelijkheid
geeft dat vaak opluchting, zekerheid en
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Er is altijd ruimte 
voor een nieuw begin

De Kombinatie werkt voor schuldhulp-

verlening samen met verschillende

partijen zoals Bureau Schuldhulp-

regeling, Sociaal Raadslieden, Vitras

CMD en sinds 2013 ook met Passion

for People in Zeist. Dit gecertificeerd

bewindvoeringskantoor biedt financiële

zorgverlening aan mensen die (tijdelijk)

niet zélf hun financiële zaken kunnen

regelen. 

'Mensen 

wachten vaak 

te lang met 

hulp zoeken'

Joke van der Leij



rust. Maar handelingsonbevoegd zijn bete-
kent ook dat je bijvoorbeeld niet zelf een
abonnement op iets kan nemen. 
De cliënt krijgt alleen leefgeld om bood-
schappen van te doen. Ruimte voor veel
extra's is er dus niet altijd. En dat is soms
lastig natuurlijk." 

Problemen voorkomen
Passion for People richt zich ook op het
voorkómen van financiële problemen.
Wanda: "We geven daarom trainingen en
cursussen voor zowel bedrijven en profes-
sionals, als individuele personen. We trai-
nen bijvoorbeeld vrijwilligers bij
Schulphulpmaatje en de Kringloopwinkel.
Extra aandacht besteden we aan het be-
lang van preventie. Tijdig signaleren van fi-

nanciële problemen is heel belangrijk. Dat
geldt voor bedrijven, maatschappelijke or-
ganisaties zoals woningcorporaties, én
voor burgers. De ervaring leert dat hier
nog een wereld valt te winnen." 

Aan de slag
Van inzicht naar overzicht, en uiteindelijk
naar uitzicht op een schuldenvrije toe-
komst. Dat is wat Nanna en Wanda voor
hun cliënten willen bereiken. "Helaas
wachten mensen vaak te lang met hulp
zoeken. Omdat ze niet weten bij wie ze
hiervoor terecht kunnen. Ook omdat ze zich
schamen voor hun situatie. Begrijpelijk,
want de samenleving staat vaak snel met
een negatief oordeel klaar terwijl dat lang
niet altijd terecht is. Wij oordelen niet,

maar gaan gewoon aan de slag. Met resul-
taat, want zo'n 50% van onze cliënten is in-
middels 'schuldenvrij'. Er is altijd ruimte
voor een nieuw begin." 

Meer weten over
schuldhulpverlening? 
Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl of op de
website van Bureau Schuldregeling,
www.rsdkrh.nl/schulden. Meer weten over
beschermingsbewind kijk op www.recht-
spraak.nl. Passion for People is bereikbaar
via telefoonnummer 06 38751551 of via
www.passionforpeople.nl. 
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